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Resumo 

A situação da água na Amazônia consiste em um paradoxo: apesar de possuir quantidade 

considerável de recursos hídricos – sejam pluviais, superficiais ou subterrâneos – o acesso à 

água potável persiste prejudicado, mesmo com entes públicos responsáveis por disponibilizar 

água à população amazônida. Aliado a isso, o desenvolvimento tecnológico tem dado o dever 

de oferecer uma solução para essa problemática. Enxergando esse panorama, buscou pesquisar 

e desenvolver formas alternativas de abastecimento de água no meio urbano, caso da região do 

Tucunduba. A população do Tucunduba, em sua maioria, não tem acesso a água de qualidade 

e depende de outras fontes para obter água. Por outro lado, a região mostra altos índices de 

precipitações pluviométricas. 
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Abstract 

The water situation in the Amazon is a paradox: despite having a considerable amount of water 

resources - whether rainwater, surface or underground - access to drinking water persists, even 

with public entities responsible for making water available to the Amazon population. Allied to 

this, technological development has given the duty to offer a solution to this problem. It occurs 

that, in the Amazon, despite the range of possibilities does not have all the necessary tools so 

that it can reach its full potential. Looking at this scenario, he sought to research and develop 

alternative forms of urban water supply, in the case of the Tucunduba region, and to verify the 

potential of rainwater use in the Amazon. 

 

Palavras-chave: Amazon; Water; Tucunduba; Rain; Social Technology. 
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INTRODUÇÃO 

Amazônia, maior floresta tropical do planeta, ocupada primeiramente por índios e 

colonizada por europeus em 1540. Situada na América do Sul, abrange oito países e uma 

colônia: Brasil, Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, Suriname, Venezuela Guiana e Guiana 

francesa. Desde sua colonização até os dias atuais a região tem sido de primordial importância 

para o desenvolvimento do mundo, seja pela sua biodiversidade ou pela sua demasia de recursos 

naturais. Mais de 40% dos 7,8 milhões de quilômetros quadrados que compõem a Amazônia 

são territórios protegidos como áreas de conservação ou territórios indígenas. Essa vasta área 

protegida também guarda a maior reserva de água doce do planeta, concentrando mais de 12% 

de toda a água doce superficial do planeta. Segundo dados do Ministério de Meio Ambiente, a 

Amazônia possui cerca de 1.100 afluentes, a caracterizar a maior bacia hidrográfica do mundo, 

que cobre 6 milhões de quilômetros quadrados. 

A despeito dessa exuberância hídrica, o acesso ao abastecimento de água nos 771 municípios 

da Amazônia está entre os piores do país. Conforme pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE em 2008, a região Norte possuía o maior percentual de 

cidades distribuindo água à rede pública de abastecimento sem tratamento qualquer (21,2%). 

Nos estados do Pará (40%) e do Amazonas (38,7%), a situação é ainda mais grave (IBGE,2008). 

Em síntese, a quantidade enorme de água não garante a qualidade. 

Além da quantia considerável de água superficial, a Amazônia também possui elevados índices 

pluviométricos, estimados em torno de 2.800 mm/ano (INMET,2011). No entanto, na 

Amazônia, a água pluvial não é aproveitada, possuindo como principais destinos a rede pública 

de saneamento, redes domiciliares ou acaba sendo diretamente despejada no solo. 

Isto é, apesar do aproveitamento de águas pluviais ser uma alternativa sócio- ambientalmente 

responsável, e possível economicamente, para solucionar o problema da inacessibilidade 
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social à água, no estado do Pará, a adoção deste sistema não é obrigatório. Contudo, em estados 

como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Paraná a retenção de águas da chuva já é 

obrigatória; tendo sido promulgados leis em tais estados com o objetivo de mitigar os impactos 

das constantes enchentes nessas localidades. 

Em dada residência domiciliar, a destinação ambientalmente correta das águas oriundas das 

chuvas deveria ser a um sistema próprio, o Sistema Urbano de Esgotamento Pluvial (SUEP). 

Contudo, dada a deficiência no oferecimento de serviços de saneamento no meio urbano – 

situação está agravada nas áreas periféricas e afastadas do centro da cidade –, a água decorrente 

de chuvas acaba sendo direcionada à mesma rede de saneamento próprio da coleta de esgoto, 

qual seja, o Sistema Urbano de Esgotamento Sanitário (SUES), misturando-se à água cinza dos 

domicílios. 

Nesse contexto, as chuvas amazônidas, em que pese seu potencial como meio alternativo de 

abastecimento de água, passa a ser demonizada, por provocar alagamentos no espaço urbano, 

acarretando prejuízos no comércio e nos lares residenciais. 

Destaca-se que o aproveitamento da água da chuva também contribui para a gestão ambiental 

dos centros urbanos, na medida em que diminui o assoreamento dos rios e igarapés, dado que 

evita a chegada demasiadamente veloz de quantidade considerável da água pluvial aos corpos 

d’água (Veloso, 2012). 

Esta realidade – como muitas outras – acaba por prejudicar sobremaneira as populações 

hipossuficientes e socioeconômicamente vulneráveis, muitas das quais residem em 

assentamentos informalmente organizados e sem a devida adequação às normas de proteção 

ambiental. 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada pelo IBGE em 2010, 

mesmo com a evolução do país no primeiro período de 2000- 2008, com o crescimento na 

ordem de 23% no número de residências sendo abastecida de água na rede geral, a situação de 

serviço no norte do Brasil ainda é bastante precária, tendo como base o discreto crescimento de 

44,3% em 2000, para 45,3% em 2008 no número de residências abastecidas pela rede pública 

de água da região Norte. 

Portanto, percebe-se que o paradoxo da água na Amazônia se torna mais nítido quando 

confrontado com os dados, que atestam as condições problemáticas de água e saneamento na 

região. Conforme divulgado pelo Sistema Nacional de Saneamento – SNIS em 2014, na 

Amazônia são cerca de 10 milhões de pessoas não atendidas entre áreas urbanas e rurais. 
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Especificamente na capital paraense, Mendes (2005) afirma que, em que pese a existência de 

dois sistemas públicos de abastecimento de água, no ano de 2003, cerca de 11,5% dos mais de 

1.393.399 habitantes (IBGE, 2010) vivem sem acesso á água. Portanto, é nítida a ineficiência 

na gestão dos sistemas de abastecimento de água no município de Belém/PA (Mendes, 2005; 

Fernandes, 2005; Fenzl et al., 2010; Mendes e Fenzl, 2011). 

Enxergando esse panorama, buscou pesquisar e desenvolver formas alternativas de 

abastecimento de água no meio urbano, caso da região do Tucunduba, e, verificar o potencial 

de aproveitamento da água de chuva na Amazônia, a estruturar meios socioeconomica e 

ambientalmente sustentáveis para a produção e difusão das tecnologias desenvolvidas no Brasil 

no avanço do objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU número 6. 

 
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ONU 

Segundo a organização das nações unidas (ONU), determinou-se 17 objetivos para 

mudar o mundo, entre eles o sexto objetivo determina “Assegurar a disponibilidade e gestão 

sustentável da água e saneamento para todas e todos”. Apesar da água ser um dos compostos 

mais abundante na terra, cerca de 1% dessa água é consumível de fácil acesso encontrada em 

rios e lagos, e é distribuída de forma desigual no planeta, tornando até mesmo uma questão 

geopolítica. Sendo assim parte da população mundial ainda não tem acesso a água potável e a 

saneamento básico, com metas a serem cumpridas até 2030 a ONU estabelece, em resumo o 

alcance ao acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos. 

 
METODOLOGIA 

O estudo é caracterizado como uma pesquisa exploratória quantitativa e qualitativa, Gil (2002) 

apresenta como principal objetivo desse tipo de pesquisa, o aperfeiçoamento de ideias ou a 

descoberta de outras, que na maioria das vezes envolve pesquisa bibliográfica, entrevistas e 

análises de cases. Sendo assim, o pesquisador parte de uma hipótese e procura se aprofundar 

sobre o problema. Investigando, pesquisando, coletando e tratando dados, com o intuito de 

implementar a metodologia proposta. 

O procedimento inicial se dará por pesquisa de dados em bibliografias e documentos com 

menção sobre o tema estudado, criando um acervo de base em livros, artigos especializados, 

teses, dissertações, informações jornalísticas, legislações e entre outras. 



IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

ENACTUS BRASIL 

 

 

Para caracterização do perfil socioeconômico dos moradores do Tucunduba, será realizado uma 

pesquisa de campo com aplicação de formulários junto aos moradores. Após a coleta de dados, 

será realizado o tratamento dos dados por meios estatísticos (média, mediana, desvio padrão, 

coeficiente de variação etc.), pelo software Excel 2016 e os índices pluviométricos e qualquer 

outro dado referente a precipitação de chuvas na região, será coletado junto ao Instituto de 

Meteorologia - INMET. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

FALTA DE ACESSO À ÁGUA NO MEIO URBANO: O CASO TUCUNDUBA 

A comunidade do Tucunduba, por possuir as características de assentamento urbano 

fragmentado e com pouco espaço, a título de exemplificação e para tornar nítido o paradoxo da 

água na Amazônia, e, especificamente, no Pará, será melhor estudada, por guardar as 

características de inacessibilidade social à água no meio urbano. 

Tucunduba se refere a um dos principais “rios” de Belém, tendo sua bacia localizada nos bairros 

de Guamá, Universitário, Terra Firme, e parte dos bairros do Marco e de Canudos. Esse igarapé, 

por sua vez, se localiza em uma área de intenso e desorganizado adensamento populacional 

(SOUZA, 2017). 

O caso do igarapé Tucunduba e da comunidade que reside em seu entorno apresenta uma 

situação crítica de carência de serviços públicos (saneamento, energia elétrica, etc.), decorrente 

do crescimento e urbanização desordenada da cidade de Belém/PA. De acordo com Cardoso 

(2002), o assentamento informal e espontâneo, tal como ocorreu na comunidade do Tucunduba, 

se estende a mais de 50% da capital paraense. 

Ainda de acordo com Cardoso (2002), se a ocupação fragmentada da cidade dificultou o 

oferecimento adequado de infra-estrutura e da ampliação das redes de abastecimento de água, 

drenagem e de esgotamento sanitário nas propriedade formais, tal situação é agravada por 

dificuldades técnicas nas áreas de produção informal, que demandam maiores investimentos, 

seja para garantir a continuidade da comunidade que reside no local por meio da extensão dos 

serviços públicos essenciais e inerentes à centralidade. Todos esses fatores, quando 

considerados em seu conjunto, acarretam o comprometimento da qualidade dos corpos d’água., 

visto que, na maioria das vezes, esses assentamentos se formam nas proximidades desses 

corpos. 
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É possível identificar que 95% das casas são construídas de madeira e somente 5% são de 

alvenaria; Essas construções são predominantemente elevadas do solo, sobre estacas de 

madeira, com pequena escada de acesso e circulação externa, através de passarelas de madeiras, 

localmente denominadas de estivas, apresentando diferentes etapas de acabamento  e de 

manutenção, algumas são de alvenaria, mas inacabadas. Cerca de 80% das 620 destas possuem 

baixa condição de habitabilidade. 

 
PERFIL SOCIO ECONÔMICO: TUCUNDUBA 

Para a caracterização do contexto social dos moradores do Tuncuduba foram observadas 

as seguintes variáveis: população, gênero, escolaridade, número de pessoas por residência e 

renda familiar. Do total 58 questionarios realizados observou-se que a maioria era do sexo 

Feminino (48% Masculino e 52% Feminino) que se de distribuíam em sua grande maioria nas 

idades entre 15 a 72 anos. O alto índice da falta de orientação acadêmica reflete o difícil e 

precário acesso a educação superior; a renda média familiar é de R$ 309,28 (trezentos e nove e 

vinte e oito centavos) gerada somente por um membro da casa, não sendo suficiente para suprir 

as necessidades básicas. 

Para caracterizar as diversas origens da água consumida pela população o formulário de 

investigação apresentou opções de respostas que evidenciavam as formas de obtenção da água 

consumida. As opções presentes eram: consumo direto da rede pública, manualmente ou por 

meio de equipamento de recalque (bomba), compra de água mineral, captação em poço na 

própria propriedade ou em residência vizinha. 

Durante a pesquisa, observou que a maioria dos moradores dependem apenas do consumo de 

água pela companhia saneamento pública - Cosanpa, mas devido a infraestrutura ser precaria, 

como se ser observado na imagem 1, a mesma não chega as casas dos moradores, tendo apenas 

um ponto de coleta proximo a comunidade, porém com um corte frequente do abastacimento 

de água, a população fica 4 dias da semana sem água. Outra fonte é a aquisição, uma pequena 

parte dos moradores compram a 5 reais / 20 l de água em tabernas na comunidade o que acaba 

sendo insustentavel para as familias que possuem uma baixa renda. Segundo Golçalves (2012) 

a demanda de água admitida são de 5l por morador/dia. Apartir disso, uma familia de baixa 

renda, com 4 integrantes, consumirá o total de 20 litros por dia, o que representa uma demanda 

de 600 litros e um gasto de 150 reais por mês. A população de Belém que têm suas necessidades 

supridas pela Companhia de Saneamento do Pará que, 
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teoricamente, oferece água de fácil acesso (torneira), em quantidade e qualidade satisfatória, 

são submetidos à tarifa de R$0,014/litro de água consumida, ou seja, a cada 1m3 o usuário paga 

R$14,00. Com isso, faz necessario a busca por produtos ou serviços de fornecimento de água 

de baixo custo e que atenda as demandas da população do tucunduba. 

 
Figura 1. População do Igarapé do Tucunduba 

 

Fonte: Autores, 2019. 

ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS 

Além dos rios a região amazônica é caracterizada pelo grande índice de pluviosidade os 

chamados “rios voadores”, os quais têm um papel importantíssimo no equilíbrio do bioma e no 

regime de chuvas do país inteiro. Segundo dados do Inmet a região norte registrou nos últimos 

meses chuvas acima do esperado no chamado “inverno amazônico”, sendo Belém com uma 

média de 293,3 milímetros, enquanto os estados de Macapá e Amapá registraram 80 milimetros 

a mais que o esperado (Portal Amazônia, 2019). 

Segundo dados do Inmet de pluviosidade no mês de abril de 2018 foi registrado 29 dias de 

chuva em Belém, Junho registrou 13 dias de chuva sendo o mês menos chuvoso no ano. 

Mostrando ser uma alternativa viavel de fonte de abastecimento de água, porém pouco 

aproveitado pela população paraense. interpessoais e de empreendedorismo, e estimulando 

ainda a conclusão de sua educação formal, intentando também o empoderamento da 

comunidade selecionada. Alem disso, o mês de fevereiro mostrou o maior com o indice de 

pluviosidade, como podemos observar na figura 2. 
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Figura 2. Índice pluviométrico no ano de 2018 

 

Fonte: INMET, 2019. 

 

 

NEGÓCIO SOCIAL: AMANA KATU 

O Amana Katu é um negocio social, fundado em 2017 a partir da problemática do acesso 

a água potável. Possui como finalidade a comercialização de sistemas de captação de água da 

chuva por meio de cisternas, de baixo custo e direcionadas para a população carente. O sistema 

capta, trata e armazena a água da chuva com 4 barreiras sanitárias, como pode ser observado na 

figura 3. Fazendo o armazenamento de 240l de água limpa. Um sistema pode abastacer 171 

pessoas apenas para fins potaveis e já disponibilizou mais de 3 milhoes de copos de água em 1 

ano. 
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Figura 3. Funcionamento do sistema 

 

Fonte: Autores, 2019. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo procurou mostrar a viabilidade de se aplicar tecnologias sociais de 

baixo custo no Tucunduba, uma região insular caracterizada pela ausência de serviço público 

de abastecimento de água. A análise baseou -se em quatros pilares: acesso a outras fontes de 

água, renda, índices pluviométricos da região e acesso. 

A grande riqueza da pesquisa é o diagnóstico das modalidades de abastecimento de água 

praticada pela população. Verificar a forma com que é realizado esse procedimento evidenciou 

as muitas controvérsias existentes no contexto amazônico, uma área com abundância de 

recursos hídricos e que vive uma situação de indisponibilidade de acesso e qualidade. 

Outro fator importante que pode ser observado na pesquisa é a grande dificuldade da população 

em obter fontes seguranças de água e a preço justo. Em uma região com altos indicies de 

pluviosidade, torna mais viável ser aplicado. Devido as tecnologias serem sustentáveis, baixo 

custo e atendem as necessidades da população. Além de promoverem o desenvolvimento do 

ODS 6 água potável e saneamento. 
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